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V dnešnej dobe kultúra smrti zatienila kultúru života. Radosť z počatého života sa zmenila na
strach z nenarodeného človeka, pred ktorým sa treba chrániť a v prípade že už tam je, účinne sa ho
zbaviť. Právom sa môžeme pýtať: kde sú časy, keď plodnosť bola Božím požehnaním a materstvo bolo
oslávené ako hlavné poslanie ženy?
Veď sám Boh povedal Abrahámovi: „požehnám ťa, urobím z teba veľký národ, rozmnožím tvoje
potomstvo ako prach na zemi.(Porov. Gn 12,2; 13,16). Boh navždy požehnal materstvo každej ženy keď
posvätil lono presvätej Bohorodičky Panny Márie, ktorej “Fiat” zmenilo históriu ľudstva a dalo mu
zmysel. V tom okamihu ako keby sa Nebo spojilo zo Zemou, a Ježiš Kristus sa zjednotil z každým
jedným z nás, s každým jedným počatím človekom (Porov.EE,Ján P.II.)
„Veď ty si stvoril moje útroby,
utkal si ma v živote mojej matky.
Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne;
všetky tvoje diela sú hodny obdivu
a ja to veľmi dobre viem.
Moje údy neboli utajené pred tebou,
keď som vznikal v skrytosti,
utkávaný v hlbinách zeme.
Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený,
a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni,
len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil. (Ž13-16,139)
V dnešnom konzumnom svete ako keby nám z každej strany našepkávali: užite si bez následkov,
antikoncepcia je prejavom slobody, emancipácie; buďte “in”. Hromadné komunikačné prostriedky sa
doslova stali prostriedkami hromadného ničenia. Neustále sa snažia vplývať na mladšie vekové
kategórie a vytvárať normy a hodnotové rebríčky, často veľmi vzdialené od etických noriem konania
človeka. Chcú nám nastoliť “inú pravdu” ako kedysi dávno ľstivý had: vezmite si a jedzte z neho,
budete ako Boh (Porov. Gn 3,4).
HA je vážnym nebezpečenstvom dnešnej doby z viacerých hľadísk. HA protirečí jednej zo
základných funkcií manželského zväzku - otvorenosti voči novému životu. Okrem toho, vážne ohrozuje
manželsky vzťah, má abortívny účinok, čiže zabíja dieťa, ohrozuje zdravie a život ženy aj muža, priam
nabáda k smilstvu a promiskuite; napokon, škodlivo pôsobí na celý ekosystém našej planéty.
HA spôsobuje, že pri sebadarovaní muža a ženy v manželskom akte lásky, sa oddeľuje spojenie
od otvorenosti pre darovanie nového života. Táto otvorenosť je súčasťou Stvoriteľského plánu, na
ktorom majú manželia participovať. „Umelá regulácia pôrodnosti je teda roztrhnutím príčinnej väzby,
zakotvenej v prirodzenosti človeka, v ktorej majú byť biologické procesy manželského aktu vyjadrením a

naplnením najtesnejšieho spojenia v láske, ktorá má príčinnú spojitosť so stvorením nového človeka.”
(Szaniszló I.-M.V. Voľba života v kontexte plánovaného (zodpovedného) rodičovstva. XI. ročník
medzinárodnej konferencie Vyber si život).
Éra HA začala v roku 1959. Krátko na to mnohé štáty uzákonili interrupciu. Objav syntetických
pohlavných hormónov a ich využitie na reguláciu pôrodnosti patri k najzávažnejším objavom 20.
storočia, kedy človek po prvýkrát mohol kontrolovať rast populácie oddelením sexuality od plodnosti na
úrovni endokrinného systému. HA sa delí na dve veľké skupiny: kombinovanú a gestagennú (do tejto
skupiny patri aj “tabletka po”). Z hľadiska časovosti a obsahu hormónov ich zadeľujeme do troch
generácií; posledná, 3. generácia sa vyznačuje nízkym obsahom hormónov.
Účinok HA je na dvoch úrovniach:
1. inhibícia ovulácie
2. abortívny účinok (ak zlyhal prvý) na embryo v štádiu blastocysty (5-7 deň po počatí) v dôsledku
nepripravenosti výstelky maternice na jeho uhniezdenie, hlavne u nízko hladinovej HA.
V súvislosti s 5. Božím prikázaním sa treba zmieniť aj o ohrození zdravia a života žien
užívajúcich HA a tiež zdravia ich deti.
Zaujímavé pozorovanie predstavil S. Goddard v práci A teachers’window in the childs mind,
Oregon Fern Ridge Press, 1996. Sledoval vývin detí, ktorých matky užívali HA a následne otehotneli
(mali menšiu pauzu medzi vysadením HA a otehotnením ako dva roky, v priebehu ktorých sa obnoví
funkcia maternice). U týchto detí zaznamenal nasledovné vývojove deficity: zlá jemná motorika, zla
koordinácia, hyperaktivita, problémy s učením, čítaním, atd., Tieto poruchy súvisia pravdepodobne s
ešte úplne neobnovenou funkciou výstelky maternice a nízkym krytím živín, vitamínov, minerálnych
látok, stopových prvkov atď.
Čo sa tyká života a zdravia žien, okrem bežných a častých nežiaducich účinkov akými sú
abnormálne krvácanie z maternice, nevoľnosť, bolesti hlavy, pŕs a brucha, emočná labilita, depresia,
strata libida, obezita, vyskytujú sa aj oveľa závažnejšie. Medzi život ohrozujúce následky patria:
tromboembólia a s ňou spojená cievno-mozgová príhoda, infarkt myokardu (riziko je vyššie u obéznych
žien, ktoré fajčia a majú vysoký krvný tlak), rakovina pŕs, krčka maternice, pečene; objavujú sa aj iné
typy rakoviny, keďže HA nepriaznivo vplýva na enzymatický a imunitný systém, ktoré chránia
organizmus pred vplyvom kancerogénov.
Treba tiež zdôrazniť, že ak je HA nasadená dievčatám v mladom veku, s ešte nedokončeným
rastom, rast sa predčasne ukončuje, nakoľko pohlavné hormóny obsiahnuté v HA uzatvárajú epifizárne
štrbiny dlhých kosti (v týchto štrbinách sa rozmnožujú kostné bunky a zabezpečujú rast). (Porov.
Laurenc J. Hormonálna antikoncepcia, mechanizmus jej účinku a vplyv na organizmus ženy. XI.
medzinárodná konferencia Vyber si život).
Zaujímavá je štúdia, ktorá poukazuje na zmenu zloženia feromónov vplyvom HA. Feromóny sú
látky, vďaka ktorým jedinci rovnakého druhu vedome alebo podvedome medzi sebou komunikujú. Ženy
medzi sebou vymieňajú informácie ohľadom menštruačného cyklu, ktorý sa im synchronizuje, keď dlhší

čas žijú v jednom spoločenstve (čo v minulosti malo obrovsky význam pri spoločnej výchove deti), a
smerom k mužom dávajú informácie či sú plodné, neplodné alebo tehotné. Ženy užívajúce HA mužom
„nevoňajú”, t.j. vydávajú falošný signál, že sú tehotné. Okrem toho, keďže telo žien, užívajúcich HA,
„si myslí“, že je tehotné, tieto ženy si vyberajú nevhodných partnerov, tzv. ochrancov (podobných
bratom či otcom), ktorých imunitný systém je podobný ich imunitnému systému. V dôsledku toho
dochádza k častým poruchám plodnosti. Tiež sa zistilo, že takéto ženy priťahujú muži s vyšším
množstvom testosteronu, ktorí sú agresívnejší a je málo pravdepodobne, že ostanú pri nich, keď
otehotnejú. Ženy, ktoré neužívajú HA, si vyberajú typ mužov s úplne odlišným imunitným systémom,
čo je predpoklad dobrej plodnosti a zdravého potomstva.
Lionel Tiger z USA urobil experiment s opicami. Izoloval skupinu opíc s jedným samcom, ktorý
medzi nimi mal svoje tri družky a o ostatné neprejavoval záujem. Keď jeho družkám nasadili HA,
opustil ich a našiel si nové. Keď všetkým opiciam nasadili HA stal sa agresívny, často opice znásilňoval
a masturboval a počet jeho spermii klesol o 50%. Po vysadení HA s vrátil k svojím pôvodným trom
družkám, prestal byť agresívny a masturbovať.
Zaujímavé v tejto súvislosti je, že od začiatku éry HA plodnosť mužov klesla o 50%, a vyskytujú
sa častejšie deformácie na ich genitáliách. S nástupom tejto antikoncepčnej éry vznikajú prvé
femnistické hnutia, a šíri sa ich vplyv. Ženy užívajúce HA sú hrubšie a tvrdšie. Užívanie HA spôsobilo,
že ženy nie sú hormonálne „zladené”, čo má pravdepodobne ďalekosiahle následky v spoločnosti
(nevera, vysoké percento rozvodovosti).
Ďalšia katastrofa zapríčinená HA sa týka ekológie. Estrogén obsiahnutý v HA má veľkú stabilitu.
Prirodzeným vylučovaním sa dostáva z tela ženy a v nezmenenej aktívnej forme preniká do vôd.
Anglickí vedci zistili, že samce mnohých rýb a vtákov už majú v sebe samičie vajíčka. Prežitie týchto
druhov je ohrozené, nakoľko je tak znemožnená ich reprodukcia. (Porov: Victiroa Thorn, Biológia
teológie tela. XI. medzinárodná konferencia Vyber si život,)
Keď človek koná bez Boha, vzďaľuje sa od úmyslu Tvorcu a jedným chybným krokom sa
dopúšťa ďalších; jeden hriech plodí mnohé ďalšie. V medicíne ako aj v iných oblastiach platí: nie všetko
čo je medicínsky a technicky možne, je aj morálne prípustné.

